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Place du Pistache
sfeervolle Franse vintage

Purmerplein 13
1023 BC Amsterdam
tel.: 020 - 636 82 73

Fa. Lafeber
v/h FRANSE

Per 1 juli zijn 
rookmelders in huis 

verplicht.

Kom langs, 
wij hebben ze gewoon 

op voorraad.

 Petit Dinghy

PLACE DU
PISTACHE

 S I N C E  2 0 2 1

for

Een winkel met huisgemaakte kinderkleding.
Er zijn veel kadootjes te vinden, vooral voor
kinderen. Ook heerlijke boeken en keramiek.
Er is koffie, thee en nog veel meer voor jong

en oud. Ook is er tweedhands kleding en
inbreng mogelijk.  

Purmerplein 20
.Open woensdag t/m zaterdag

Dierenspeciaalzaak
VERMEULEN

Purmerplein 9 
tel: 020-6360308

Dierenspeciaalzaak

www.dierenspeciaalzaakvermeulen.nl
info@dierenspeciaalzaakvermeulen.nl

ALMO  
blikjes kattenvoer
verkrijgbaar in
3 smaken
400 gram

 € 1,25 per stuk

JUNI AANBIEDING

€240,-

Een stijlvol 
vaderdagcadeau;

Seiko horloges voor 
alle papa's. Prijzen 
v.a. € 169,-

Place du Pistache is een heuse buurtwinkel. Dat was het altijd al, want 
zowel Buuf en Buur als El Bar hebben zich gericht op en  voor mensen 
uit de buurt.  Er zijn dan ook steeds meer mensen uit de buurt die er 
hun spullen verkopen. 
Eigenaresse Nola: ‘Ik vind het heel gezellig op het Purmerplein. In heb 
altijd al een winkel willen hebben waar ik vooral spulletjes verkoop die 
ik mooi vind. De winkel richt zich vooral op kinderkleding. Zo heb ik 
veel zelfgemaakte spulletjes, zoals jassen en kraagjes. Maar ook hele 
leuke ‘grote-mensen-spullen’.
Bij Place du Pistache zijn ook veel lokale 
producten te koop. Zoals de knuffels van 
MODDIES; Marianne woont in de buurt. 
Botte verkoopt zijn lampjes in de winkel, 
ontzettend leuke wagens of ander goed 
wat hij verbouwt tot lamp. Heel uniek. De 
boeken van uitgeverij BOYCOTT zijn ook 
hier te koop. Maar ook hele leuke kadoo-
tjes. Vooral gericht op kinderen.
Place du Pistache heeft zelfgemaakte, 
nieuwe en ook tweedehands kleding. In-
breng is mogelijk. D.w.z. dat je gebruikte 
kleding mag komen brengen en een percentage krijgt van de verkoop. 
Wat je dan weer in de winkel uit kan geven!

En alsof het nog niet genoeg is er ook heerlijke koffi e, je kan binnen en 
buiten zitten. Dus als je zin hebt in een bakkie of iets anders, wees wel-
kom. Place du Pistache is geen kringloopwinkel, maar wel heel gezellig!



Vaderdag
zondag 19 juni

Vaderdag is een feestdag waarop we de vaders eren. In Nederland 
wordt Vaderdag gevierd op de derde zondag van juni. Niet elk land 
viert het op de derde zondag, in België viert men het bijvoorbeeld op 
de tweede zondag van juni.

Moederdag werd al een lange tijd gevierd, maar Vaderdag is helemaal 
niet zo oud. In 1909 werd Vaderdag voor het eerst geïntroduceerd, dit 
was door dochter van een oud veteraan uit de Amerikaanse burger-
oorlog. Zij had zoveel begrip voor haar vader dat ze besloot om hem 
een dag extra in de watten te leggen. De eerste Vaderdag vond plaats 
op 19 juni 1910. Het Amerikaanse congres wilde Vaderdag nog niet of-
ficieel maken, dit gebeurde pas in 1972.

De vader krijgt op Vaderdag vaak een ontbijt op bed en daarnaast ook 
cadeautjes. Veel basisscholen laten kinderen cadeautjes maken die ze 
dan op Vaderdag aan hun vader kunnen geven. 

Voor een leuk Vaderdag kado kunt u natuurlijk ook op het Purmerplein 
terecht: Voor iets elektronisch bij  firma Lafeber, voor een spontane 
(nu eens niet door vader geregelde) barbecue bij slagerij Oostwal (al-
les voor de bbq in huis!), leuke slippers of sloffen bij Master schoenen 
of lekker gebak van Kees Gutter. Of wat dacht u van een kadobon van 
Haarstudio Fimarandi of een nieuwe broek laten uitzoeken bij Kelly Fa-
shion? Of loop eens voor een goed idee binnen bij de Allrounder (alles 
voor de fiets!) en als u eens wilt uitpakken en pa wilt verwennen, moet 
u echt even langs juwelier Akkermans. U ziet: keus genoeg !

Vaderdag valt elk jaar op de derde zondag van juni. De datum van Va-
derdag verschilt dus per jaar. Dit jaar dus op zondag 19 juni. 
                                                                                     (bron: Feestdagen-Nederland.nl)

help, doe wat !
 door Rijk van den Hoek.

We geloven het wel, geloof ik. Er 
was een tweede wereldoorlog, er 
waren miljoenen gesneuvelde, ver-
minkte, ontheemde en vermoorde 
mensen.  Er was een pandemie 
en er was oorlog in Oekraine. Er 
was een kinderopvangschandaal, er 
was weer dodenherdenking. En er 
dreigt een milieuramp waardoor 
ons moerassige landje en andere 
rivierdelta’s onder water kunnen 
verdwijnen. Wij geloven het wel. 
We denken dat we er niets tegen 
kunnen doen, of dat de narigheid 
over is, als het minder op TV komt.

Het is lente, de zon schijnt vaker, 
het is niet zo koud meer, we den-
ken aan buiten, aan mooi weer, aan 
vakantie. We denken er niet over 
na dat onze reizen bijdragen aan 
de klimaatramp die op ons af komt. 
We vieren vakantie alsof we er 
recht op hebben, we bakken bruin 
in de zon, eten ons buikje rond, 
drinken teveel alcoholica, eten te 
veel zoetigheid en we verbazen 
ons over de stijgende zorgkosten.

Ach ja, toen ik jong was, deed ik 
er blijmoedig aan mee. Toen dacht 
ik ook dat we alles konden over-
leven en alle problemen zouden 
oplossen. Wij zelf  allicht niet, maar 
god of de regering. Wij stemden 
op de goede partijen. Wij zaten 
aan de goede kant, het kwaad zat 
achter het ijzeren gordijn of nog 
verder weg. Zo iets dus. Ja, ik ben 
van vóór de oorlog, mijn lagere 
schooltijd viel in de bezettingstijd. 
Een verre oom zat in het verzet. 
Hij dacht zelf na en deed wat. 
Sinds 1944 liep hij mank, daarom. 

Nu hoor ik vaak op het nieuws 
allerlei mensen die zich “zôgge” 
maken. Maar laten we ook wat 
doen. Vóór de gevluchten uit 
waar dan ook. Tegen afwach-
ten, smoezen verzinnen en lie-
gen, tegen vijand-denken. Vóór 
openhartigheid, hulpvaardigheid, 
samenwerking. We zijn allemaal 
maar één keer op deze wereld.

- - - m 0 p j e - - -

Op de speelplaats wordt opgeschept. 
Marietje: 
‘Wij zijn met drie kinderen thuis en ie-
der heeft zijn eigen bed…’ 
Jean-Paul:
’Wij zijn met vier kinderen en elk heeft 
zijn eigen kamer…’ 
Stanley:
’En wij zijn met vijven, en ieder heeft 
zijn eigen papa!’

Geachte mijnheer, mevrouw,

In de Purmerpleinkrant van mei jl. 
stond de volgende oplossing ver-
meld van de VIJFEUROFOTOPUZ-
ZEL uit de krant van april 2022.

OPLOSSING PUZZEL NR 204
Het juiste antwoord is:
De detailfoto is gemaakt van
het standbeeldje van Naatje, het
haringvrouwtje op het Purmerplein

Als initiatiefneemster en betrok-
kene bij de komst en plaatsing van 
dit standbeeld wil ik graag 2 dingen 
rechtzetten.
1. De detailfoto van het hoofd van 
het ferme beeld verwijst naar een 
anonieme visvrouw, niet naar 
Naatje! 
De kunstenaar Karin Beek heeft 
het beeld geen naam gegeven, maar 
het beeld is door bewoners in de 
buurt al gauw Visvrouw genoemd. 
Die naam is ook vastgelegd in het 
boek ‘Noord in Beeld’, van Pieter 
Roemer van 2019. Zie bijgevoegde 
foto uit dit boek, waarin verwezen 
wordt naar de geschiedenis van 
Nieuwendam en niet naar Naatje 
noch de haringkraam.
Karin Beek heeft de Visvrouw 
gemodelleerd naar het eerdere 
beeld dat zij van een visverkoper 
maakte. Zij wilde eenzelfde beeld 
maken, maar dan groter.
Maar tijdens de voorbereidingen 
is Karin de locatie gaan verkennen 
en heeft zij bij Naatje een haring 
gegeten. Zij heeft toen met Naatje 
over haar opdracht gesproken. 
Tijdens dat gesprek heeft Naatje 
opgemerkt dat zij het een beter 
idee zou vinden om een beeld van 
een vrouw te maken. Die opmer-
king heeft Karin meteen opgepikt 
en daardoor is het een vrouwper-
soon geworden, maar nog steeds 
geen Naatje!
2. Het beeld staat niet op het Pur-
merplein, maar op het plantsoen 
aan de Purmerweg, voorheen het 
Purmerplantsoen geheten.

Om te voorkomen dat de door u 
verstrekte onjuiste informatie de 
feiten vertekent en een eigen leven 
gaat leiden, zou het zeer te waar-
deren zijn als u deze rectificatie 
wilt publiceren. Bij voorbaat dank. 
Met vriendelijke groet.
Mw. C. van der Pol
Nieuwendammerstraat 1
Amsterdam

- - - l e z e r s  s c h r i j v e n - - -



Komt u altijd langs Het Baken en 
heeft u géén idee wat er binnen 
gebeurt? Kom gerust binnen en 
maak kennis met onze gasten en 
vrijwilligers! Welkom voor een 
warme driegangenmaaltijd op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. U mag alle dagen komen 
maar één of twee keer in de week 
is natuurlijk ook prima!
Voor € 6,00 kunt u aanschuiven 
om te genieten van een soepje, 
hoofdgerecht, toetje en een kopje 
thee/koffi e ínclusief het praatje 
met de gasten. Kom gezellig met 
een vriend of vriendin, buurman 
of buurvrouw! Wel graag tevoren 
aanmelden, zodat er op u wordt 
gerekend.
We hebben het weekmenu op het 
raam gehangen, zichtbaar voor 
passanten. Misschien voor u reden 
een keer “aan te kloppen”!?

Er wordt elke maandagmiddag 
geklaverjast, één keer per maand 
gesjoeld en op de laatste zondag 
van de maand rollen de balletjes 
voor de bingo met leuke prijzen! 
Als u zin heeft om iets actiefs te 
doen, aarzel niet! Ook hier geldt: 
graag aanmelden!

De vaste gasten gaan 29 juni een 
dagje uit naar Noordwijk, zij gaan 
de zee bekijken onder het genot 
van een kopje koffi e, appeltaartje, 
broodje etc. Ook dát gebeurt er 
in Het Baken!
Vragen? Bel met 020-6372714 
voor meer informatie of kijk op 
onze website 
www.stichting-het-baken.nl. 
U mag ook gewoon even aanbel-
len op de Avenhornstraat 18hs!

N���w� v�� 

Bewoners van Tuindorp Nieuwen-
dam kunnen tijdens het inloop-
spreekuur terecht bij de gebieds-
makelaar om direct vragen te stel-
len over zaken die spelen in hun 
buurt. Of heeft u hulp nodig bij een 
goed idee voor de buurt of wilt u 
iets organiseren? Hier kan de ge-
biedsmakelaar uw ook bij helpen! 

Komt u langs? 
Wanneer:  donderdag 16 juni 
2022 Hoe laat: tussen 19.00 en 
20.30 uur Waar: Stichting Het 
Baken, Avenhornstraat 18 HS
             (Ingezonden)

Upload foto  
tip: vul eerst het titelvlak 
voordat je de foto 
toevoegt.

Upload foto
tip: vul eerst het titelvlak 
voordat je de foto 
toevoegt.

www.amsterdam.nl/noord

Bewoners van Tuindorp Nieuwendam kunnen tijdens het inloopspreekuur terecht 
bij de gebiedsmakelaar om direct vragen te stellen over zaken die spelen in hun 
buurt. Of heeft u hulp nodig bij een goed idee voor de buurt of wilt u 
iets organiseren? Hier kan de gebiedsmakelaar uw ook bij helpen! 

Komt u langs? 
Wanneer: donderdag 19 mei / donderdag 16 juni 2022
Hoe laat: tussen 19.00 en 20.30 uur
Waar: Stichting Het Baken, Avenhornstraat 18 HS

Inloopspreekuur 
Tuindorp Nieuwendam
Donderdag 19 mei en 16 juni
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Filmmiddag

Beste buurtbewoners, wederom 
een fi lmmiddag in het Huis van de 
Wijk op het Waterlandplein, en 
wel op dinsdag 7 juni .

Met de zomer voor de deur gaan 
we nu genieten van de romantische 
fi lm ,,Message in a Bottle´´, met  
twee top acteurs in de hoofdrol-
len namelijk Kevin Costner en Paul 
Newman. Het is een verhaal over 
verloren en hervonden liefde, naar 
de bestseller van Nicolas Sparks, 
die een van de meest geliefde ver-
halenvertellers ter wereld wordt 
genoemd. Een aangespoelde fl es 
op het strand die een brief aan 
een verloren liefde bevat, zal twee 
levens totaal veranderen. ,,Jij kiest, 
het verleden of de toekomst. Kies 
en blijf bij je keuze.´´ Dit advies 
blijft in het geheugen hangen, net 
als dit teder, ontroerend verhaal.

Tot ziens in het Huis van de Wijk, 
aanvang 13.30 uur, Entree 5 Euro, 
Stadspas groene stip 2 Euro  .                                              
                                   (Ingezonden)

- - - c a r t o o n - - -

tel. 020 637 54 60
donderdags gesloten

Purmerplein 18

- snelle reparaties
- anti lek fietsbanden
- 2e hands fietsen
- nieuwe AZOR fietsen
- groot assortiment  
  ABUS sloten
- schaatsen slijpen

In 1 dag
 klaar

Oorlog in Oekraïne

directe hulp vanuit Krakau Polen

Nee, de oorlog is nog niet afgelopen in Oekraïne. Hoewel we er da-
gelijks steeds minder over horen en we er zelfs langzaam aan gaan 
wennen lijkt wel, zijn de verschrikkingen van de oorlog nog elke dag 
voorpaginanieuws in het buurland Polen. De Russische dreiging wordt 
in Polen direct gevoeld.
Ook bijna dagelijks krijgen de vrijwilligers van Fundacja TAB en de 
Open Future international school in Krakau verzoeken van hun con-
tactpersonen in Oekraïne om spullen te leveren. Een van de laatste 
transporten ging in samenwerking 
met een groep vrijwilligers uit 
Udine (Italië). Vijf Italianen kwa-
men met specifi eke medicijnen 
naar Krakau en vandaaruit gingen 
onze vrijwilligers samen met onze 
bestellingen naar Lwiv en andere 
plaatsen in Oekraïne.

Vanuit het ziekenhuis in Lwiv kwam het 
volgende bedankje van dokter Olga:
Dear Magdalena.
Doctors pediatric hematologists from Wes-
tern Ukrainian Pediatric Medical Center in 
Lviv and our Hospital Director Dr Andriy 
Synyuta express our gratitude to You and 
Your TAB Foundation for the transportation 
of humanitarian help of Italian Asociation 
AIL to Lviv. We highly appreciate Your sup-
port at this diffi cult time of terrible russion 
war against our country.We believe in the 
victory of Ukraine. Glory to Ukraine! Glory 
to Poland.  

Het is maar een voorbeeld van 
hulp die deze groep vrijwilligers 
vanuit Krakau biedt aan Oekraïne 
en de Oekraïense vluchtelingen. 
Want vergeet niet: In Krakau zijn 
op dit ogenblik 150.000 Oekra-
iense vluchtelingen gehuisvest. En 
dat op een inwonersaantal van 
700.000. Deze groep vrijwilligers 
heeft ruim 500 vluchtelingen ge-
holpen met het vinden van onder-
dak, voedsel, kleding, medische en 
juridische bijstand en nu ook werk.

Met uw donaties en uw hulp kunnen ze nog veel meer doen.
Doe mee met de fundraise-actie. Type daarvoor in op uw browser: 
https://gofund.me/8e7f8e7b       

Of kijk op Facebook: #fundacjaTAB    #OurheartsforUkraine                      



OPLOSSING PUZZEL NR 2045
Het juiste antwoord is: 
Bij Master schoenen op het 
Purmerplein 25
De winnaar van 
de vijfeurofotopuzzel 205 is:
Liesbeth Brouwers,
ingestuurd via de website van 
dit blad.

Gefeliciteerd !
U kunt de waardebon afhalen bij 
fa. Lafeber, Purmerplein 13

Petra & Simone 
+ team

Purmerplein 24
020-6371227

Openingstijden:
di, do, vr van 9.00-17.30 u

za van 8.00 - 13.00 u

HET WORDT 
WEER TIJD 
VOOR EEN 

ZOMER-
KLEURTJE !

VIJFEUROFOTOPUZZEL

Naam:

Adres:                                               telefoonnummer:

Inleveren VOOR 22 juni bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13
of via www.purmerpleinbuurtkrant.nl 

OPLOSSING:  
    De foto is gemaakt 

Schrijf het antwoord op onderstaand strookje en lever het zo 
spoedig mogelijk in bij fa. LAFEBER witgoed Purmerplein 13 
of via ‘contact’ op www.purmerpleinbuurtkrant.nl en maak kans op 
een Purmerpleinwaardebon van e 5,-

Waar is dit?

U ziet een detailfoto 
van een winkel of 

een plekje op of bij 
het Purmerplein. 
Weet u waar de 
foto genomen is?PPBK206

spreuk van de maand

Vader worden is 
een gunst;

vader zijn is 
een kunst.

N.N.

De Volksopera 
komt er aan!

Op 1, 2 en 3 juli verandert het 
Purmerplein voor even in een 
Italiaanse opera-arena. Achttien 
beroemde aria’s, duetten en koor-
liederen, maar ditmaal gezongen 
door bewoners van Tuindorp 
Nieuwendam, Blauwe Zand plus 
die van de Nieuwendammerdijk. In 
het Nederlands, naar een speciaal 
geschreven operaverhaal waarin 
het verleden van de buurten maar 
ook de actuele thematiek van Am-
sterdam Noord een plek krijgen. 

Vier voorstellingen midden op het 
plein voor tribunes met 1200 be-
zoekers uit de buurt, uit Noord 
maar ook uit de rest van de stad. 
Begeleid door een professioneel 
klassiek orkest. Met een speciale 
gastrol voor een zangeres die op-
groeide op het Purmerplein en en-
kele winkeliers! Al vijf keer eerder 
deed dit unieke muziekproject met 
bewoners een buurt in Noord aan. 
Kaarten voor de voorstellingen 
kosten tussen de 10 en 14 euro en 
zijn op 1, 2 en 3 juli verkrijgbaar 
bij de rode kassa op het Purmer-
plein of vanaf begin juni al bij de 
volgende voorverkoopadressen: 
Dierenspeciaalzaak Vermeulen/ 
Purmerplein 9 (ma t/m za); Café 
Permanent/ Waddenweg 4 (do t/m 
zo); Place du Pistache/ Purmer-
plein 20 (woe t/m za) en Dieren-
speciaalzaak Ambulia/ Havikslaan 9 
(ma t/m za). Liever online bestel-
len? Dat kan ook, meer informatie 
op www.volksopera.nl.  (Ingezonden)

De Volksopera op het Spreeuwen-
park in Noord.’ (2018) Foto: Caro Bonink                    

Het kleine Die te Nieuwendam. Rechts is de toegang 
tot het IJ , via de Nieuwendammer sluis.              (foto: GNV)

Wilt u ook voordelig 
adverteren in de 

Purmerpleinbuurtkrant ?
Ook online

met gratis link naar uw website. 
 De prijs van dit blokje is € 35,-
 ex BTW en bijdrage bezorging. 

Half blokje: € 25,- 
Bijdrage verspreiding voor niet leden van de 

winkeliersvereniging € 12,50 voor leden € 5,-

 Bel: 06 29 28 30 97 
mail naar info@netgezet.nl 

of kijk op 
www.purmerpleinbuurtkrant.nl

SLAGERIJ OOSTWAL

Slagerij OOSTWAL
Garantie voor Topkwaliteit

Purmerplein 26 - Amsterdam-N
tel./fax: 020-6360992

Voor 500 Piggypunten:
1 BBQ pakket (7,50) + 1 pakket GRATIS 

Het is weer BBQ weer !

Purmerplein 26 |  Amsterdam | tel./fax: 020-6360992

zin in de zomer ?

kom langs bij 

master schoenen 

voor de 

zomercollectie.

Purmerplein 25 -  tel.: 020 - 636 03 51


